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Özetçe—Bilek ve ön kol rehabilitasyonu için bir dş 

iskelet tasarm ve imalat yaplmştr. Günlük yaşam 
aktiviteleri için gerekli olan tork değerleri göz önüne 
alnarak yapsal analiz çalşmas sunulmuştur. Gerçek insan 
bilek ve ön koluna uyumlu olmas gereken tasarm üç 
serbestlik derecesine sahiptir. İnsan uzuvlarnn anatomik 
hareket aralklar tasarm srasnda dikkate alnmş, IMU 
sensörü uzuvlardaki kinematik verilerin elde edilmesinde ve 
rehabilitasyonun performans seviyesinin 
değerlendirilmesinde kullanmştr. Bilek ve ön kol terapileri 
denenmiştir. Alt eksenli seri Denso robot rehabilitasyona 
uyarlanmş, dş iskelet robotla çalşr hale getirilerek 
deneyler yaplmştr.  

Anahtar Kelimeler — Robotik Rehabilitasyon, Dş İskelet, 
Bilek ve Ön Kol Rehabilitasyonu, İnersiyal Hareket birimi 
(IMU), Hareket yakalama. 

Abstract—An exoskeleton for human wrist and forearm 
rehabilitation has been designed and manufactured. 
Considering the torque values required for daily life 
activities, a structural analysis study has been presented. It 
has three degrees of freedom (DOF) which must be fitted to 
real human wrist and forearm. Anatomical motion ranges of 
human limbs have been taken into account during design. 
IMU has been used in order to get the kinematic values of 
the limbs and to evaluate the performance level of the 
therapy. Adapting a six DOF Denso robot to rehabilitation 
has been completed and experiments have been performed.  

Keywords —rehabilitation robotics, wrist&forearm 
rehabilitation, inertial movement unit (IMU), motion 
capturing, exoskeleton. 

I. GİRİŞ 
    Günümüzde fizyoterapide robotik sistemler 
hastanelerde ve özel kliniklerde kullanlmaktadr. 
Rehabilitasyon robotiği ile son yllarda insan-robot 
etkileşiminin doğrudan örneklerinin verilebilmekte ve 
uygulama alanlar, hedef kitle, mekanik tasarm, denetim 
sinyal ve stratejileri konularnda çeşitlilik içermesi 
araştrmaclarn ilgisini çekmektedir. Robotlar 
rehabilitasyon sistemlerinde programlanabilme 
özellikleriyle terapistlerde snrl düzeyde olan hz, his, 
mukavemet ve hareketlerin tekrar edilebilirliği 
konularnda daha başarl olup fizik tedavi ve 
rehabilitasyon alannda robotik sistemler medikal tedavi 
amaçl kullanlmaktadr. Her hastann fiziksel özellikleri 
farkldr. Dolaysyla robotlarn uygulayacaklar 
yörüngelerin de hastalara göre değişkenlik göstermesi 
beklenen bir durumdur. Yaptrlan egzersizler aktif ve 
pasif olmak üzere iki gruba ayrlr. Aktif egzersizlerde 
denekler uzuvlarn aktif olarak hareket ettirir, tork ve / 
veya kuvvet uygular. Pasif egzersizlerde ise aktif 
egzersizlerin aksine, denekler egzersiz srasnda pasif 
kalrken aktif bir cihaz uzvu hareket ettirir. Bu şekilde 
Sürekli Pasif Hareket (CPM) üretilir [1]. İnme sonras 
açma germe hareketleri bu yolla yaplr. Bu çalşmada 
pasif egzersizler hedeflenmiştir. 

     İnsan bileği rehabilitasyonu amacyla bir robot 
tasarlanmak istendiğinde, üç döner serbestlik derecesine 
sahip bir sistem geliştirmek gerekmektedir. Her bir 
uzuvda bir döner serbestlik derecesi, yarattğ bağmsz 
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hareket kabiliyetinin yannda sisteme işlevsel olma 
özelliği de katmaktadr. Yaplan çalşmalardan bazlar 
temel olarak incelenerek burada anlatlmştr. RiceWrist-S 
üç serbestlik dereceli bir sistemdir [3]. Üç serbestlik 
dereceli bilek ve önkol için kendinden hizalamal bir dş 
iskelet tasarm yaplmştr [4]. Nu-Wrist üç serbestlik 
dereceli bilek bölgesinde kendinden hizalamal bir 
sistemdir [5]. Son dönemlerde endüstriyel tip robotlarn 
rehabilitasyonda kullanldğ görülmektedir [6]. 

     Sunulan çalşma bir doktora çalşmas temelinde 
gerçekleştirilen, etik kurul izinli bir projedir. Çalşma 
içeriğinde bir endüstriyel tip robot fizik tedavi 
rehabilitasyon alannda kullanlabilir hale getirilmiştir. 
Uygulamal ve disiplinler aras bir çalşma yaplmştr. 

II. BİLEK-ÖN KOL HAREKET ÖZELLİKLERİ 
     Bilek eklemi iki serbestlik derecelidir. Fleksiyon-
Ekstansiyon ve Abduksiyon-Adduksiyon hareketleridir. 
Fleksiyon hareketinde bükülme veya eklem açsnn 
küçülmesi, ekstansiyonda ise gerilme ya da eklem açsnn 
büyümesi söz konusudur. Abduksiyon vücudun orta 
hattndan uzaklaşan yanal hareket olup elin başparmak 
tarafn önkolun yan tarafna doğru hareket ettirmektir. 
Adduksiyon ise vücudun orta çizgisine doğru medyal 
hareket olup elin küçük parmak tarafnn önkoldaki orta 
ksma doğru hareket ettirilmesiyle gerçekleştirilir. Ön kol 
ise tek serbestlik derecesine sahiptir. Pronasyon ve 
Supinasyon hareketleri yaplmaktadr. İlgili hareket 
çiftleri Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 1.  Bilek-Ön kol Hareketleri [7] 

     Bileğin anatomik hareket aralğ Adduksiyonda 30°, 
Abdüksiyonda 20°, Ekstansiyonda 60° ve Fleksiyonda 
70°'dir. Önkolun Pronasyon Supinasyon hareketlerinin 
kabul edilebilir snrlamalar srasyla 80° ve 90°'dir [8-9]. 

III DIŞ İSKELET TASARIMI 
     Dş iskeletler rehabilitasyon ve güç yardm srasnda 
hastalarla temas eden mekanizmalardr. Segment 
uzunluğu, anatomik hareket aralğ ve serbestlik derecesi 
olarak insan vücudu ile uyumlu olmaldr. Bu çalşmadaki 
sistem ortalama bir yetişkinine göre tasarlanmştr. 
Hareket aralğnn istenilen aralklarda çalşmasn 
sağlamak ve olas aşr hareketleri engellemek amacyla 
mekanik durdurucular yerleştirilmiştir.  

 Şekil 2’ de dönme eksenlerinin tek noktada (bilek) 
kesiştiği görülen dş iskelet 3 boyutlu yazc yardmyla 
üretilmiştir. Üç döner serbestlik derecesine sahip olup, 
hepsi pasiftir. Ortalama bir yetişkin insann uzuvlarna 
uygun olacak şekilde üretilmiştir. Eksen aktivasyonu seri 
robot yardmyla sağlanacaktr. Terapi esnasnda 
kullanlmayan eksenler geçici olarak kilitlenebilmektedir. 
Şekil 3’de anatomik limitler göz önüne alnarak tasarmda 
eklenmiş mekanik durdurucular görünmektedir.  

 
Şekil 2. Tasarlanan Dş İskelet 

 
Şekil 3. Dş İskelet Snr Noktalar 

 

V DENSO ROBOT VE DIŞ İSKELET 
      DENSO VP-6242G 6 döner eksenli bir seri robottur. 
Kaynak, seç-brak gibi endüstriyel uygulamalarn yan sra 
teleoperasyon, robot destekli cerrahi ve rehabilitation gibi 
uygulama alanlar vardr. Kullanclar Matlab/Simulink 
ortamnda denetim kazançlarn kendileri tasarlayabilir ya 
da QUARC ara yüzü sayesinde denetim kazanç 
değerlerini ayarlayabilirler [10]. Şekil 4’te Denso Robot 
ve dş iskelet bütünleştirilmiş halde görülmektedir. Burada 
dş iskelet dönebilir bir platform üzerinde 
konumlandrlmştr. Anatomik hareketlerin tam anlamyla 
gerçekleşebilmesi için bu yol kullanlmştr. Görülen ilk 
konfigürasyonla FE ve PS hareketleri, ikinci 
konfigürasyonda ise AA hareketi yaplabilmektedir. Şekil 
5’te ise gerçek deneğin dş iskeleti kavrama biçimi ve 
farkl konfigürasyonlardaki bilek mafsal konumlar 
verilmektedir. İlgili hareket çiftlerinin yaplabilmesi için 
robot uç işlevcisinin konumu altnc eksenden bilek 
noktasna getirilmiştir. Bu sayede robot uç işlevcisinin 
(roll, pitch, yaw) olarak adlandrlan açlarnn 
değiştirilmesi ile Şekil 5’te gösterilen sanal bilek noktas 
etrafnda kartezyen yer değiştirme olmakszn tüm hareket 
çiftleri başaryla yaplabilmektedir. Robot kinematiği ile 
ilgili konular detayl olarak irdelenmiştir [11]. 
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Şekil 4. Denso Robot ve Dş İskelet 

 
Şekil 5. Tutuş Biçimi ve  Bilek Mafsal Konumlar 

V. DENSO ROBOT İLE YÖRÜNGELERİN 
UYGULANMASI 

     II. bölümün sonunda bahsedilen hareket aralklar göz 
önüne alnarak harmonik yörüngeler oluşturulmuştur. Her 
hasta farkl hzlarda egzersizlere ihtiyaç duyabilir. Bu 
sebeple her bir hareket çiftinden ‘yavaş’, ’orta’ ve ’hzl’ 
olmak üzere üçer adet yörünge oluşturulmuştur. Bu 
yörüngelerin periyodlar 70s, 50s ve 35s’dir. Yörüngeler 
oluşturulan ters kinematik modelde Şekil 5’te gösterilen 
bilek mafsal noktalar etrafnda sadece yönelimi 
değiştirmek kaydyla uygulanmştr. Şekil 6’da srasyla 
FE, AA ve PS hareketleri srasnda alnmş anlk 
görüntüler verilmiştir. Şekil 4’te turuncu renkte görülen 
Xsens Mtw Awinda, hareket alglayc dş iskelet üzerine 
yerleştirilmiştir [12]. Dş iskelet üzerinden sensörle alnan 
FE, AA ve PS açsal konum verileri srasyla Şekil 7-9’da 
sunulmuştur. Grafiklerde görüldüğü üzere istenilen 
hareketler robottan dş iskelete düzgün bir şekilde 
iletilmektedir. Grafiklerde düşey eksen radyan olarak 
belirtilmiştir. 

 
                 (a)                                  (b)                                 (c) 

    Şekil 6. Hareketlerin Robotla Uygulanmas 

 
Şekil 7. Ölçülen FE Hareketi 

 
Şekil 8. Ölçülen AA Hareketi 

 
Şekil 9. Ölçülen PS Hareketi 

VI. DIŞ İSKELET YAPISAL ANALİZİ 
     Dş iskeletler yeterli yoğunluk ve sertliğe sahip olmak 
gibi gereksinimleri sağlamaldr. Üst ve alt ekstremite dş 
iskeletlerinin yapsal sorunlarn araştran çalşmalar 
yaynlanmştr [13-14]. Bu çalşmada dş iskelet ve Robot 
metal bir çubuk yardmyla birbirine bağlanmştr. Bu 
metal çubuk Şekil 5’te deneğin tutmuş olduğu mavi 
parçann içinden geçmekte olup, alt ksmdan civatal 
bağlant yaplmştr.  
     Dş iskeletin 3 boyutlu yapsal analizi ANSYS  ile 
gerçekleştirilmiştir. ABS-M30 malzemesinin mekanik 
özellikleri E = 2.413 GPa (Elastisite Modülü) ve υ = 0.35 
(Poisson oran) olarak alnmş olup lineer elastik ve 
izotropik olduğu varsaylmştr. Her ne kadar dş iskelet 
dönme mafsallar serbestçe dönebilse de, parçalar 
arasndaki tüm temaslar bağl temas olarak tanmlanarak 
sabit kabul edilmiştir. Dş iskeletin masaya temas noktas 
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ve deneğin kavradğ parçann iç yüzeyi de (içinden metal 
geçtiği için) sabit destek olarak kabul edilmiştir. 
Maksimum eleman boyutu 5 mm olarak tanmlanmştr, 
tüm analizlerde toplam eleman says 27693'tür ve düğüm 
noktas says 48728’dir. Daha ince bir ağ yapsnn 
sonuçlar önemli ölçüde etkilemediği fark edilmiştir. 
Kavranlan parçann yüzeyine günlük yaşam aktiviteleri 
için gerekli tork değerleri, PS, FE ve AA hareketleri için 
srasyla 0.06 Nm, 0.35 Nm ve 0.35 Nm uygulanmştr [2]. 
Kavrama noktasna bu değerlerden on kat fazla tork 
uygulanmştr. Dş iskeletin ağ yaps, snr koşullar, 
eşdeğer stres ve toplam deformasyon srasyla Şekil 10’da 
gösterilmiştir. Normalden fazla tork uygulanmasna ve 
dönen parçalarn sabit kabul edilmesine rağmen eşdeğer 
stresin 1.0423 Mpa olduğu görülmüştür. Dş iskeletin 
zarar görmeye başlamas için bu değerin 26 Mpa olmas 
gerekmektedir. Toplam deformasyonun da 4 μm gibi 
küçük bir değer olduğu görülmüştür.  

  

  
Şekil 10. Yapsal Analiz Sonuçlar 

VII SONUÇLAR 
Bilek ve ön kol rehabilitasyonunda kullanlmak üzere bir 
dş iskelet tasarm yaplmş olup, 6 serbestlik derecesine 
sahip, Denso Robot ile bütünleştirilerek söz konusu 
egzersizlerin gerçekleştirilmesi sağlanmştr. Çalşmada 
endüstriyel tip robot fizik tedavi rehabilitasyon alannda 
kullanlabilir hale getirilmiştir. Yaplmas gereken 
egzersizlerde terapistlerin yükü hafifleyecek ve yaplan 
işlemler daha doğru ve verimli gerçekleşecektir. Dş 

iskelet tasarm insan uzuvlarnn anatomik aralklar ve 
hareket karakteristikleri göz önüne alnarak 
tamamlanmştr. Üzerinde bulunan mekanik durdurucular 
ile hareketlerin kstlanp, serbest hale gelmesi mümkün 
olmaktadr. Uzayda dönme ve öteleme hareketi yapabilen 
robotlarn hareket sağlaycs olduğu, uçlarna çkarlp 
taklabilen farkl dş iskeletler ile tek bir robot yardmyla 
farkl zamanlarda birden fazla bölgenin rehabilitasyonu 
mümkün olabilir.  
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